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”Nattöppet”
Information – Löpar-PM
Fredagen den 29 juni

2012

i samband med Trosa stadslopp
•

Traditioner är till för att föras vidare. Nu drar Trosa Stadslopp igång för 26:e
året. En sedvanligfolkfest - eller mera rätt, Trosa kommuns största folkfest kryddad med elitresultat.
Trosa Stadslopp är en traditionell sommarföreteelse i Trosa.
Åretruntboende, sommarstugeägare, hemvändande studeranden, släkt
och vänner - Hela Trosa kommun går ”man ur huse”!
Världsklass? Nej, kanske inte men väl så bra att Trosa Stadslopp har rankats
som ett av de bästa loppen i Sverige, i topp före StockholmMarathon,
Lidingöloppet, Midnattsloppet m.fl. Nu senast 2011.
Har Du inte sprungit Trosa Stadslopp tidigare är det nu dags.
Det finns många tjusningar med Trosa Stadslopp. Ett väsentligt inslag i blandningen av
elit, tävlingslöpare och löpglada motionärer är
ungdomarna, stavgångare,
joggare och knattarnas framfart timmarna före
huvudloppet.
Just motionärerna behöver tävlingen. Utan
Stadsloppet för ögonen skulle träningspasset
inte bli lika inspirerande.
Deltagarintresset för Trosa Stadslopp står sig
genom åren och har de senaste
åren ökat i antal anmälda och lockar nu över
2200 deltagare.

Positiva upplevelser

•

Videosnuttar från målgången kommer att läggas ut.

•

Skriv ut ett diplom med ditt namn och sluttid, i lugn och ro hemma efter tävlingen.

•

”Bästa klädsel” i ”Best in SHOW” bland herrar och damer på 8 900 m.

•

Alla veteraner(sprungit alla år) springer gratis!

•

Musikunderhållning.

•

Rikligt med priser.

•

2 höstresor till Portugal med Springtimme Travel lottas ut!
”Weekendbil” från Skobes till bästa lokala löpare i dam- och herrklass.
Pastaparty vid ICA Trossen i god tid innan start ca kl 12-15.
Varför inte åka dit med Blå Tåget.

Arrangören tackar

• KLASSKAMPEN Vinn 5 000 kr till klassen bara genom att springa Trosa StadsArrangören Trosabygdens Orienteringsklubb
vill tacka huvudsponsorer, samarbetspartner lopp! Detta gäller endast er elever som går i 4:an-5:an och 7:an-8:an på en skola i
och övriga sponsorer som bidrar till att göra
Trosa kommun. Skicka ett mejl till eva.lindell@smf.su.se och skriv namn, ålder,
tävlingen möjlig att genomföra.
klass och vilken skola ni går i. Den klass som har mest antal deltagande vinner
Det gäller även Trosa köpmän, flera av de
stora och små företagen i bygden, hotell och 5 000 kr till klassen. Se mer på hemsidan www.trosastadslopp.se
restauranger, polisens jobb m.fl.
Vi inkluderar även de ca 200 ideellt arbetande funktionärerna, löparna och publiken i detta tack.

PROGRAM
fredag 29 juni

Midnattskonsert
med fritt inträde!

Tävlingsledare
Per-Erik
”Pelle” Bång

NYHETER
I år har klass 5 Knattar blå nummerlappar och klass 5 Knyttar röda.
Haren kommer vara iförd en blå lapp och Björnen en röd för att tydliggöra
samhörigheten med Knattarnas resp. med Knyttarnas start.
I år har alla Engångschip som fästes på skon – alltså chipet behöver inte plockas bort efter
målgång.
Vi har en ” startmatta för nettotider” vid startlinjen och kommer att erbjuda nettotid på 8 900
m. Vilket innebär att tiden startar då du passerar startlinjen. Vi erbjuder detta för att få en rättvisare sluttid.
Detta gäller INTE Elitledet där gäller först i mål vinner.

Dansglädje
på Stadsloppet med
Caribahis
samba
streetshow

Sportia alt. informationsdisken på stadsloppsdagen.

•
Thomas Ahrén du Quercy and his band.
•
Schlagerstjärnan Magnus Bäcklund medverkar- fritt inträde!

Banans sträckning genom det sommarfagra
Trosa, närheten till vattnet, all publik samt
tätheten i loppet förstärker de positiva upplevelserna runt Trosa Stadslopp.

Traditionell Midnattskonsert i Trosa stads
kyrka 22.30.
Titel ”A whiter shade of pale” Pop, rock, soul,
gospel i skön blandning - en särskild hyllning
till en av pophistoriens största grupper Procol Harum.

Röd eller svart T-shirt för 150:- går att beställa vid anmälan eller köpa vid Team

ga medlemmar i gruppen kommer dock inte
till Trosa, det blir 12-14 som har möjlighet att
medverka under Stadsloppskvällen säger
Moralito.
Caribahi är en mycket populär sambagrupp
och i fjol hade man spelningar nära nog varje helg.

- Vi har medverkat i olika sammanhang, som
t ex bröllop, kick off för företag, spelning- ar
Det blir sambarytmer även i år i samband med på klubbar och på en inomhuskarneval i
Stadsloppet. Det är Stockholmsbasera- de Münchenbryggeriet. Det ska bli spännande att
gruppen Caribahi som kommer att underkomma till Trosa och spela, säger Mora- lito.
hålla under Stadsloppet. Gruppen kommer att
vandra runt under loppet och spela härli- ga Caribahi kommer således att gå runt på Trosas gator under Stadsloppskvällen och undersambarytmer.
hålla.
- Publiken är en viktig del av vår show. Vi vill
fylla deras hjärtan med glädje och få dem att
dansa, säger Christian ”Moralito” Mora- les
som är en av gruppens talesmän och en
de närmare 20 som ingår i Caribahi. Samtli-

10.00 Nummerlappsutdelningen/Direktanmälan vid Team Sportia öppnar
12.00 Pastaparty på ICA Trossen Super Market börjar. Åk med Blå Tåget!
16.30 Bilparkeringen på gräsytan mittemot Camfil öppnar
17.30 Musik med Discjockey från scenen
18.15 (cirka) Sambaorkestern Caribahia börjar spela och underhålla.
18.20 Uppvärmning för Pojkar/Flickor 9-10 år, Knattar och Knyttar med Friskis &
Svettis Trosa, haren och nallebjörn
18.30 Start för Flickor och Pojkar 9-10 år, 700 m tävling. Gröna nummerlappar
18.33 Målgång för Flickor och Pojkar 9-10 år
18.35 Start för Knattar, Flickor och Pojkar 6-8 år, 700 m utan officiell tid.
Blåa nummerlappar
18.40 Start för Knyttar, Flickor och Pojkar 0-5 år, 700 m utan officiell tid Röda nummerlappar
18.45 Målgång för Knattar och Knyttar
18.48 Uppvärmning för Flickor och Pojkar 13-14 år vita nummerlappar och Flickor och
Pojkar 11-12 år gula nummerlappar
19.00 Start på Östra Långgatan för Flickor och Pojkar 13-14 år
19.08 Målgång för Flickor och Pojkar 13-14 år, sista ca 19.15
19.15 Start på Östra Långgatan för Flickor och Pojkar 11-12 år
19.23 Målgång för Flickor och Pojkar11-12 år, sista ca 19.30
19.30 ”Hålligångmusik” för deltagarna i Stavgång och Jogging 4 km 19.40
Start framför scenen mot stadshotellet för Stavgång/Jogging 4 km.
Blåa nummerlappar. Joggare längst fram
19.45 Prisutdelning för F10, P10, F14, P14, F12, P12, från scenen
19.55 C:a tid för 1:a Joggaren 4 km i mål (sista ca 20.20)
20.00 C:a tid för 1:a Stavgångaren 4 km i mål (sista ca 20.25)
20.25 Kröning (Lions) av Mamsell Trosa Ronja Gustafsson, Trosa IF
20.40 ”Jonas Minnes stipendium” delas ut till stipendiaten Pontus Landström.
Därefter välgångshälsning av Anders Scharp Trosa Stadshotell, i
år en av fyra huvudsponsorer
20.47 Uppvärmning med Friskis & Svettis 10 min för all deltagare 8 900 m
21.00 Start för Trosa Stadslopp 8 900 m
21.26 Segraren i mål
22.00 Prisutdelning för de främsta i 8 900 m loppet
22.30 Traditionell Midnattskonsert. Titel ”A whiter shade of pale” Pop, rock, soul, gospel i skön blandning - en särskild hyllning till en av pophistoriens största grupper
Procol Harum Thomas Ahrén du Quercy and his band. Schlagerstjärnan Magnus
Bäcklund medverkar. Fritt inträde!
00.30 Nattbussen mot Stockholm Cityterminalen via Södertälje Lovisinsgatan avgår från
vändhållplatsen vid Trosa hamn. Först och främst ska löparna ges plats.
Visa nummerlappen.

Missa inte nästa års
Trosa Stadslopp
fredagen den 28 juni 2013
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TROSASTADSLOPP 2012!
PASSA
PÅ!

MTB- SKOR
Vi säljer ut alla MBT-skor

1599KR

Oavsett tidigare pris!

Erbjudandet
gäller så långt
lagret räcker.

HALVA
PRISET!
NORTH BEND EXOCOOL VINDJACKA
Ofodrad jacka i vind- och vattenavvisande
Exocool-material. Stretchpanel för ökad
ventilation och rörelsefrihet.
Erbjud
andet
Dam- och herrstorlekar.
gäll

CRAFT AR LOGO TEE
T-shirt i funktionsmaterial. Dam- och
herrstorlekar.

2 FÖR
300KR

ORD. PRIS 249 KR/ST

299
KR
ORD. PRIS 599 KR

t
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VENTILATION HEM MA
En investering för ekonomi, miljö och hälsa.
För dig som ska renovera eller bygga nytt erbjuder vi de effektivaste ventilationssystemen på
marknaden. Med balanserad ventilation från Fläkt Woods andas du och din familj alltid ny,
syrerik och filtrerad luft. Dessutom kan du återvinna upp till 83procent av värmen i luften. Med
andra ord en investering för både ekonomi och miljö men framför allt för familjens hälsa.
Köksplacerat aggregat med designkåpa Slimline.
Balanserad ventilat ion med hög teknisk kapacitet och modern
design. Det köksplacerade värmeåtervinningsaggregatet har inbyggd
styrenhet och en kontrollpanel infälld i spiskåpan. Tack vare den roterande värmeväxlaren får du en mycket hög temperaturverkningsgrad,
vilket ger låg energiförbrukning.
Ventilationsaggregat RDKR

Ventilationsaggregat RDAE
Aggregat för placering i kalla utrymmen.
Balanserad ventilation med ett värmeåtervinningsaggregat
speciellt anpassat för att monteras i kalla utrymmen, t ex på vinden.
RDAEingår i system Rexovent. Tack vare den roterande värmeväxlaren får du
en mycket hög temperaturverkningsgrad, vilket ger låg energiförbrukning.

Kontakta ossså hjälper vi dig med den bästa
ventilat ionslösningen för just ditt boende.

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

Gränsbovägen 4B, Södertälj e
info@v-i.se · 08-550 416 30 · www.v-i.se
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Tidtagningssystem
Vi använder oss av ett tidtagningssystem som
levereras av Neptron/SportIdent.
Med hjälp av ett chip(som du fäster på din ena
löparsko) och utlagda antennmattor registreras
mellantider (för 8,9 km) och tid vid målgång.
När du hämtar ut nummerlappen följer chipet
och en instruktion med (häftat bak på nummerlappen).

PM FÖR
LÖPARNA

Banlängd

Klass 1 och 2 springer 8,9 km.
Banan är kontrollmätt senast av

Finns en informationsdisk där man kan ställa Förbundsmätare Hans Wiktorsson i
frågor som rör hela arrangemanget samt köpa oktober 2004.
Stadsloppets speciella T-shirt. Den finns i två
Kilometerskyltar nns uppsatta efter den
färger och kostar 150 kronor.

långa banan.

Ombyte och dusch
Engångschip för ALLA klasser
Chipet behöver INTE plockas bort efter målgång. Beskrivning kommer att finnas
bakpå nummerlappen eller bifogad. Se information här nedan eller på www.trosastadslopp.se
Vi hoppas att det ska förenkla målgången för
alla!

Följ rödvit snitsel märkt I-LACK från parkeringen mittemot Camfil Farr för att lättare
komma till Skärlagsvallen där damer och herrar byter om. Vid Skärlagsvallen finns endast
ett fåtal P-platser.

Avstånd

Avståndet från P-platsen vid infarten till Trosa (mitt emot Camfil Farr) till själva
Du måste ha ditt chip på skon för att få en ofstart och målområdet är ca 700 meter och till
ficiell tid.
ombyte och dusch ca 900 meter.
Om du inte har ditt chip på skon kommer inte
Avstånd från ombyte/dusch till start och målsystemet att registrera att du går i mål och kan
platsen är ca 300 meter.
därför inte ge dig någon måltid. INGET CHIP
Toaletter
- INGEN TID!
Toaletter finns vid dusch och omklädningslokalerna.
Löpare som bryter
Toaletter modell Baja-Maja och pissoar finns
Om du av ngn anledning bryter loppet försök
också direkt i anslutning till uppsamlingsfålatt meddela funktionär som skriver upp ditt
lan bakom målet.
startnummer

Maxtid till varvning

Juni 2012

Överdragskläder

Skylt 500 m och 200 m kvar kommer att
upplysa löparna att det snart är
målgång. Underlaget på den långa banan
är i huvudsak asfalt, ca 600 meter grusad
gång och cykelväg samt några kortare
sträckogatsten.
Ungdomsbanan är 2300 m och PF10Knatte- och Knytte-banan 700 m.

Stavgång klass 7 och Jogging klass 8 har gemensam start, kl. 19.40 framför scenen OBS!
Jogging står framför Stavgångarna! Stavgång
och Jogging deltar på den senare hälften av
stadsloppet.
Vi hoppas på detta sätt att det skall finnas möjligheter för alla kategorier av motionärer att
delta i Trosa stadslopp!

Lämna
inga
omklädningsrummen!

värdesaker

i

Lämna dem till värdesaksinlämningen som
är vid informationsdisken i anslutning till
nummerlappsutdelningen. Du får tillbaka
värdesakerna efter loppet mot uppvisande
av nummerlapp.
OBS! Du kan även lämna in mindre väskor.

Parkering
Som hjälp för resande utifrån är det skyltat från
stadsgränsen vid väg 218 (den väg som kommer från Vagnhärads trafikplats vid E 4:an) till
stora P-platsen vid infarten till Trosa. Parkering kan endast ske på anvisade platser. Frivillig parkeringsavgift som går till ungdomsverksamheten i Trosabygdens OK.

Samling och nummerlappsutdelning
Parkera bilen på anvisad P-plats. Frivillig
parkeringsavgift som går till ungdomsverksamheten i Trosabygdens OK!
Följ rödvit snitsel märkt Team Sportia till
sportaffären, Team Sportia Trosa, vid torget i
centrum.
Där sker nummerlappsutdelningen. Nummerlapparna kan hämtas på tävlingsdagen från kl.
10.00.

Beställd T-shirt
T-shirt kan hämtas vid nummerlappsutdelningen från kl. 10.00.

Informationsdisk och försäljning av
T-shirt
I anslutning till nummerlappsutlämningen

upp om du av någon anledning inte
känner dig fullt frisk! Är det en varm dag
(Trosa Stadslopp = varmt väder) drick
mycket vätska!
Vi uppmanar även föräldrar till de yngsta
barnen i loppet för knyttar och knattar att
se till att dessa deltagare inte ställer
upp i det främsta startledet.

I starthetsen är det alltid lite lugnare bak
och risken för knuffar och fall blir
därmed mindre. Likaså uppmanar vi de
vuxna som springer tillsammans med
barn i Knatte-Knytteloppet att stå längst
bak i startledet.

Nummerlappen
Nummerlappen skall bäras synligt på
bröstet.

Sjukvårdstjänst medakutvård

Värdesaker

Använd sunt förnuft och ställ inte

Banorna går på asfalt och en liten bit
gatsten.

Överdragskläder kan läggas i medhavd plastVi har en maxtid på 40 minuter till varvning på påse innanför det avsnitslade målområdet (ef- Ianslutningtillmålet nnssjukvårdspersonal
från Röda Korset.
långa banan för att få fortsätta. Repet dras ter målgången) på markerad plats.
därefter.
Arrangören frånsäger sig allt ansvar för över- Personal med ”hjärtstartare” kommer att
dragskläderna.
nnas med ambulerande transport.

Stavgång och jogging 4 km

Tänk till innan du startar!

Du kan hämta din nummerlapp fredag
29 juni från kl. 10, vid Team Sportia
Trosa

Klassindelning, start

1. Herrar, tävling och motion, alla åldrar,
8 900 m, 1:a start kl. 21.00,
Extra ambulans kommer att nnas på plats.
2:a kl. 21.02och 3:e kl. 21.04
2.
Damer, tävling och motion, alla åldrar,
Även ”vanlig” ambulans kommer att nnas
8
900 m, 1:a start kl. 21.00,
i området om den inte är under ”utryckning”.
2:a kl. 21.02 och 3:e kl. 21.04
Om du upptäcker ngn som är i behov av P14. Pojkar, födda 1998-1999, 13-14 år, 2
300 m start kl. 19.00
akut sjukvårdshjälp ring 112.
F14. Flickor, födda 1998-1999, 13-14 år,
Meddela därefter närmaste funktionär .
2 300 m start kl. 19.00
P12. Pojkar, födda 2000 - 2001, 11-12 år,
2 300 m start kl. 19.15
F12. Flickor, födda 2000 - 2001, 11-12 år,
2 300 m start kl. 19.15
F10. Flickor, födda 2002-2003, 9- 10 år,
tävling 700 m start kl. 18.30
P10. Pojkar, födda 2002-2003, 9- 10 år,
tävling 700 m start kl. 18.30
5. Knattar, pojkar och flickor, 6-8 år,
födda 2004 – 2006, 700 m,
start kl.18.35 - ingen tidtagning
6. Knyttar, pojkar och flickor, födda 2007
och senare, 0-5 år, 700 m,
start kl. 18.40 - ingen tidtagning
7. Stavgång, herrar och damer motion alla
åldrar, start kl. 19.40
8. Jogging, herrar och damer motion alla
åldrar, start kl. 19.40

Spurtpris från
Team Sportia Trosa
Team Sportia Trosa har som varje år satt
upp ett särskilt spurtpris i tävlingen. Detta
pris tillfaller den löpare, herre och dam,
som kommer först till ”spurtmålet”,
beläget efter ca 4,8 km, precis före varvningen över Trosa Torg.
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Trosa Stadslopp
Uppvärmning

Friskis & Svettis Trosa leder uppvärmningen vid startplatsen. Uppvärmningen Stavgång och Jogging har gemensam ”hålligångmusik”.
Pojkar-Flickor 9-10, Knattar och Knyttar har
uppvärmning med Hoppis & Skuttis.

Starten
Starten sker för alla klasser vid området ”Ölstugan” på Östra Långgatan förutom klass 7
Stavgång och klass 8 Jogging, som startar
framför stora scenen i höjd med SEB med
riktning mot Stadshotellet
För den långa banans löpare organiseras
starten i tre olika startgrupper.
Tydliga Flags, banderoller och anvisningar
från startfunktionärerna hjälper löparna tillrätta.
Startens uppläggning framgår även av detaljkartan.
Elitgrupp och startgrupp 1, vita nummerlappar, startar kl. 21.00.
Startgrupp 2, gula nummerlappar, startar kl.
21.02.
Startgrupp 3, rosaröda nummerlappar, startar kl. 21.04.
Byte av startgrupp går normalt inte. Det betyder att löparna måste starta i den grupp
man tilldelas. Startfunktionärerna kommer
konsekvent att hänvisa löparna till den
grupp man enligt nummerlappen tillhör.
Skulle ändå löpare vilja byta startgrupp
mås- te detta sanktioneras av
tävlingsledaren se- nast dagen före
tävlingen.

All övrig info
hittar du på www.trosastadslopp.se

Vätskekontroll
Efter ca 5,3 km vid grusvägen efter Västra
Hamnplan kommer en särskild vätskekontroll att vara placerad.
För Stavgång och Jogging finns en vätskekontroll vid ca 3 km strax utanför Folkets
Hus.

alla efter målgång…
Se utförligare instruktioner under “tidtagningssystem”.

Resultatgivning
– Preliminära resultat anslås på särskild tavla vid Team Sportia Trosa i Trosa centrum.
– Hela Resultatlistan (preliminär) presenteras i lördagsnumret av Södermanlands Nyheter.
– Resultaten finns även på stadsloppets
hem- sida http://www.trosastadslopp.se På
hemsidan kommer även mellantider för
långa banan 8,9 km att finnas.
Senare finns även en resultatlista med avseende på olika åldersklasser.

Plaketter och fina priser
Alla som fullföljer loppet erhåller den för
varje år särskilt skapade plaketten för Trosa
Stadslopp. I år ÖSP som pryder medaljen.
Vid målet får alla som fullföljt också banan,
vatten, festis eller saft.
Knattar och Knyttar samt ungdomar får, utöver medalj, banan och vätska också var
sin ros.
Även i år kommer det bland Knyttar, Knattar och PF10 att delas ut överraskningssa- ker.
Bland löparna på långa banan och på 4 km
lottas det ut mathinkar och diverse andra
priser som fås direkt efter målgång.
De främsta i varje klass får slutligen även
särskilda hederspriser, dock INTE bland
Knattar och Knyttar (ingen tid tas) samt
Stavgång och Jogging

Två resor till
Portugal lottas ut!
Bara genom att deltaga i årets upplaga av
Trosa stadslopp så kan du vinna en höstresa
till Springtime Travels Training camp i Portugal.
Bland deltagarna kommer på den långa banan kommer det att lottas ut två höstresor till
Portugal. Det är inte vilka resor som helst.
Det är till Springtimme Travels Training
Camp.

Vinn en ”weekendbil”!
I år har du chans att vinna en ”weekendbil” i
Stadsloppet!
Det är Skobes Bil i Nyköping som delar ut
pris till bästa dam och herre i Stadsloppets
huvudklass – damer och herrar 8 900 meter.

Priset är en gratis bil under en weekend ur
företagets demosortiment. Förutsättningen är
dock att du är boende i någon av kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och
Gnesta. Så bästa löpare i dam- och herrklassen från någon av dessa fyra kommuner
kommer att vinna en ”weekendbild” .
Skobes Bil i Nyköping är för övrigt ny billeverantör i år till Stadsloppet.

Målet
Tiden tas automatiskt då löparen med chipet
på skon passerar mållinjen.
Håll din plats i fållan efter mållinjen hela
vä- gen genom målet.
OBS! i år behöver inte chipet plockas av efter mål och lämnas tillbaks.
Vi hoppas att det kommer att underlätta för

– Värt är att notera att det inte är några elitläger. De är tänkta för vem som helst. Men
eftersom det är olika personligheter som är
ledare olika veckor så kan man räk- na med
ganska olika upplägg. Den som är
intresserad kan gå in på vår hemsida www.
springtime.se säger Springtimme Travels
representant Patrik Yderberg.
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Klass F12 Flickor 11-12 år 100 kr
Klass P14 Pojkar 13-14 år 100 kr
Klass F14 Flickor 13-14 år 100 kr
Klass 5 Knyttar 0-5 år 100 kr Klass 6
Knattar 6-8 år 100 kr Klass 7
Stavgång 4 km 300 kr Klass 8
Jogging 4 km 300 kr

Upplysningar allmänt
Trosa Turism se öppettider:
www.trosa.com/info.html
Box 76, 619 22 Trosa
Rådhuset, Torget
Tfn +46(0) 156 522 22
Fax +46(0) 156 522 23
E-post: turism@trosa.com
Hemsida www.trosa.com.

Arrangörsadress
Arrangörsadress Trosa
Stadslopp
C/o Jan-Åke Mahlin
Ringvägen 22
619 70 Vagnhärad
Bankgiro 488-8335

Kontakt och information
Trosa Stadslopp
Tävlingsledare Per-Erik ”Pelle” Bång
070-606 20 23, info@trosastadslopp.se
pelle@trosastadslopp.se Hemsida www.trosastadslopp.se

Trafikstörningar och ändringar i kollektivtrafiken
Eftersom löparna springer på allmänna gator
och vägar kommer en del begränsningar och
besvär för såväl biltrafiken som för de boende i området att uppstå under stadsloppskvällen. Vissa gator för biltrafik kommer att
vara avstängda - Respektera funktionärernas anvisningar!
Arrangörerna har rätt att stänga av biltrafiken i Trosas innerstad från kl. 13.00 tävlingsdagenoch så länge tävlingarna pågår.
OBS! Det kommer att vara svårt att parkera i
närheten av centrala Trosa.
Planera dina inköp på bl. a Systemet i god tid
då första start redan går kl 18:30 och förberedelser behöver göras i god tid av arrangörerna.
Ska du till de centrala delarna av Trosa ta
helst inte bilen dit efter kl 14.

Är du inte anmäld men ändå
vill delta?

Smäckbrogatan mellan Östra och Västra
Långgatan kommer att vara avstängd från ca
kl. 18.00 till ca kl. 22.30. Nyängsvägen
avstängd för genomfart till Smäckbrogatan
kl. 19.30–22.30. Askögatan – Edanöbron avstängd kl. 21.00 tills sista löpare passerat ca
21.40.
Övriga gator, se banskisser över loppen.
Hoppas att alla har förståelse för dessa
åtgär- der i trafiken!

Sista ordinarie anmälningstid gick ut 28 maj
och efteranmälan den 11 juni.
Nu gäller Direktanmälan från och med tisdag 12 juni och fram till en timme före respektive lopps start. Direktanmälan kan du
göra via hemsidan till kl 18 torsdag 28/6. Du
kan även från måndagen den 18 juni anmäla dig över disk hos Team Sportia Trosa.
På tävlingsdagen från kl. 10.00 sker anmälan vid Team Sportia Trosa där även nummerlappar kan hämtas ut. Se ”Samling och
Nummerlappsutdelning”

Vi vädjar till bilägare att inte parkera på de
gator och vägar där loppet går fram och att
inte utnyttja de parkeringsplatser som ligger
i omedelbar närhet till banan.
Funktionärer och anslag kommer att under
tävlingskvällen ge information på de aktuella platserna.

Klass och Direktanmälningsavgift
Klass 1 Herrar 8,9 km 350 kr Klass 2
Damer 8,9 km 350 kr Klass F10
Flickor 9-10 år 100 kr Klass P10
Pojkar 9-10 år 100 kr Klass P12
Pojkar 11-12 år 100 kr

Kollektivtrafiken berörs
Högbergsgatan kommer att vara stängt från
busstrafik från kl. 17.00 och fram till midnatt.
Busstrafiken kommer då att läggas om på så
sätt att vändhållplats blir på Stensunsdsvä-

Parkera med omdöme

gen utanför Camfil.
Arrangörerna hoppas på förståelse för besvärligheterna!
I samarbete med polisen och bussbolaget har
vi upprättat en plan för att skapa en så bra
trafiksituation som möjligt.

Gratisbuss till Södertälje och
Stockholm
Trosa Stadslopp erbjuder gratisbuss på fredagsnatten, kl. 00:30 från vändplan vid nedre hamnområdet, till Stockholm Cityterminal (via Lovisinsgatan i Södertälje).
Det kommer troligen att bli ett stopp i Vagnhärad också.
Först och främst skall de som deltagit i
TROSA STADSLOPP beredas plats på bussen.
Var vänlig visa upp nummerlappen.
Kommer du inte med eget färdmedel till
Trosa kan du kanske åka med den populä- ra
Trosabussen,
t o r Trosa - Liljeholmen, se vidare
www.trosabussen.se
Du kan även kontakta Länstrafikens Trafikupplysning,
tfn 020-22 40 00, www.lanstrafiken.se
SJ information och platsbokning,
tfn 0771-75 75 75, www.resplus.se
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Banrekord flickor 2 300 m
Ungdom Flickor
1999 Åsa Ljungblad Västerviks OK 8.28
Flickor 13-14 (ny klass 2007)
2011 Hilda Hardell, Hässelby SK, 8.50
Flickor 11-12 (ny klass 2007)
Sofia Wickström Södertälje IF 9.07

Banrekord pojkar 2 300 m
Ungdom Pojkar
1999 Albert Mollén, UK Sprint, 7.55,1
Pojkar 13-14 (ny klass 2007)
2010 Andreas Jansson, SLK Oxelösund, 7.49
Pojkar 11-12 (ny klass 2007)
2007 Martin Björnsson Sköldinge IF 8.48

Banrekord flickor 700 m
Flickor 9-10 (ny klass 2011) Kajsa
Sten, SLK Oxelösund, 2.54

Banrekord pojkar 700 m
Pojkar 9-10 (ny klass 2011) Johannes
Lilius, Huddinge AIS, 2.30

BANREKORD herrar 8900 m 1997 Martin Ojuku Kenya 25.15
BANREKORD damer 8900 m 2011 Degefa Eshetu, Etiopien, 29. 08

Damer TIDIGARE SEGRARE

RESULTAT från
2011

Klass 1 Herrar 8900 m
1) Lars Johansson Enhörna IF 26:50
2) Patrik Andersson, Hälle IF, 28:12
3) Oskar Landin Spårvägens FK, 28:59
4) Martin Öhman, Hässelby SK, 29:18
5) Paul Krochak, FK Studenterna, 29:21

Klass 2 Damer 8900 m
1) Degefa Eshetu, Etiopien, 29: 08
2) Frida Lundén, FK Studenterna, 30:42
3) Anna von Schenk Hässelby SK, 31:45
4) Rebecca Törner, FK Studenterna, 32:52
5) Cecilia Fager Hässelby SK, 33:25
Klass Pojkar 9 -10 år 700 m
1) Johannes Lilius, Huddinge AIS, 2:30
2) Egil Löthman, Turebergs FK, 2:32
3) Filip Wallin, Lidingö Friidrott, 2:36
4) VictorAlvinger, Team Ålsten Triathlon, 2:38
5) Nicholas Leete, Södertälje, 2:38
Klass P12 Pojkar 11-12 år 2300 m
1) Tommy Nylander-Leslie, Tullinge –Tumba FF, 8:32
2) Olle Berggren, Tullinge SK, 9:00
3) Rohulla Heydari, Skärlag 5, 9:28
4) Sebastian Eriksson, Råby-Rekarne, 9:32
5) Filip Wallin, Stockholm, 9:48
Klass P14 Pojkar 13-14 år 2300 m

1) Ludwig Blom, Trosa, 8:27
2) Marcus Häggh, Enhörna IF, 8:33
3) Christoffer Ahl, Nynäshamn, 8:34
4) Einar Johansson, Vilsta IK, 8:50
5) David Bodin, Tomtaklint 7 A, 9:11
Klass Flickor 9 -10 år 700 m
1) Kajsa Sten, SLK Oxelösund, 2:54
2) Klara Fridh, Askersund, 2:56
3) Frida Nöu, Täby IS, 2:59
4) Hanna Thunholm, Hässelby, 2:59
5) Sofie Turesson, Saltsjöbaden/Trosa, 3:02
Klass Flickor F12 11-12 år 2300 m
1) Tyra Löthman, Turebergs FK, 9:32
2) Nathalie Ulander, Älta TK, 10:17
3) Moa Sporrenklint, Flens FS, 10:24
4) Ella Bäckström, Springmästarna Bäckström, 10:33
5) Amanda Frank, Älvsjö AIK, 10:36
Klass Flickor F14 13-14 år 2300 m
1) Hilda Hardell, Hässelby SK, 8:50
2) Erika Sandberg, Huddinge AIS, 9:54

1987 Jutta Pedersen Enhörna 31.21
1988 Monica Signahl Hammarby IF 30.28
1989 Evy Palm Mölndals AIK 29.44
1990 Evy Palm Mölndals AIK 30.20
1991 Evy Palm Mölndals AIK 30.30
1992 Anne Martikainen Enhörna IF 31.51
1993 Olga Kuznetsova Ryssland 31.17
1994 Anki Hagberg
Råby Rekarne FIF 30.49
1995 Anne Martikainen
SLK Oxelösund 30.32
1996 Anne Martikainen
SLK Oxelösund 30.00
1997 Magdalena Thorsell
Hässelby SK 30.37
1998 Jennie Åkerberg
Spårvägens FK 30.44
1999 Marie Söderström-Lundberg
Hässelby SK 29.42 2000
Camilla Benjaminsson

Hässelby SK 31.14
2001 Marie Söderström-Lundberg
Hässelby SK 30.15
2002 Zakari Mrisho Tanzania 29.49
2003 Jenni Åkerberg
Spårvägens FK 31.14
2004 Susanna Damm
Flemingsbergs SK 32.02
2005 Jenny Johannesson
Mullsjö SOK 31.16
2006 Linda Ström Hässelby SK 30.34
2007 Anna Rahm, Rånäs-4 H 30.30
2008 Lisa Blommé Hässeby SK 30:03
2009 Anna Rahm, Rånäs 4H, 30.58
2010 Anna von Schenk,
Hässelby SK, 30.21
2011 Degefa Eshetu, Etiopien, 29. 08

Herrar TIDIGARE
SEGRARE

1987 Josef Chellego Kenya 26.40
1989 Juma Mnyampanda Tanzania 25.33
1990 Peter Simon Tanzania 26.41
1991 Martin Pataya Mexico 25.32
1992 Kari Niemilä Västerås IK 26.07
1993 Musiyoki William Kenya 26.17
1994 Alfred Schemweta
Flemingsbergs SK 26.19
1995 Robert Nali Tanzania 25.28
1996 Lorry John Tanzania 25.52
1997 Martin Ojuku Kenya 25.15
1998 Martin Ojuku Kenya 25.26
1999 Martin Ojuku Kenya 25.44

2000 Erik Sjöqvist Enhörna IF 26.16
2001 Naftal Dakho Tanzania 26.21
2002 Nikolas Kibet Kenya 26.55
2003 Gustav Svedbrant Rånäs-4H 26.51
2004 Erik Sjöqvist Enhörna IF 26.01
2005 Rachid Benjira Hässelby SK 26.57
2006 Fredrik Uhrbom
Spårvägens FK 27.14
2007 Erik Sjöqvist Enhörna IF 26.17
2008 Boniface Usisivu Kenya 27:02
2009 Adil Bouafif, Hässelby SK, 26.40
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Huvudfunktioner

Trosabygdens
Orienteringsklubb
- TbOK
Trosabygdens Orienteringsklubb - TbOK
bedriver orientering i huvudsak samt
längdskidåkning, cykel och en del
långlöpning för hela den idrottsintresserade
familjen. Ungdomar motionärer och de
elitsatsande samlas flera gånger i veckan året
om.
Föreningen har i år 2012 närmre 400 medlemmar och hemvisten är den egna friluftsgården
vid Häradsvallens idrottsplats i Vagnhärad.
TbOK är en van tävlingsarrangör. Förutom
Stadsloppet arrangeras även Trosa Skogslopp.
En orienteringstävling med som mest runt tusen tävlande. 2008 arrangerade TbOK tillsammans med OK Klemmingen Natt-SM i orientering med bravur. Start och mål var vid Trosa
torg!
På hösten samma år arrangerade OK Klemmingen tillsammans med TbOK
Medeldistans-SM i orientering.
2009 arrangerades Medeldistans –DM i orientering och i år 2012 arrangerar TbOK långdistans DM 2 sept.
Även en skidsektion finns som arrangerar en
återkommande lagtävling på skidor ”6-timmars på skidor” i början av februari
Från och med i år har TbOK även en Cykelsektion och arrangerar motionsloppen Trosatrampen på våren och Hedbytrampen på hösten
All övrig info om Stadsloppet hittar du på
www.trosastadslopp.se

Fredagen den 29 juni 2012

Tävlingsledare - Per-Erik ”Pelle” Bång
Sponsorer, informationsdisk Kjell Flagstad
Tävlingskassör – Jan-Åke Mahlin Torgchef,
elitlöparna - Lars-Erik Stolth Målchef Anders Runander Tidtagning/Data SportIdent
Parkering – Tom Sundqvist
Prisanskaffning och prisutdelning - Uno Steiner, Jens Cederholm
Nummerlappsutdelning 29 juni - Joakim
Gimholt
Direktanmälan 29 juni – Göran Eklund, Britta Eklund
Speaker - Ulf Tengbrand
Byggchef scenen på Torget m.m. – Kjell Eriksson
Startchef/Speakerstöd - Johan Wänström
Sjukvård - Röda Korset
Östra Banan - Jan-Åke Mahlin, Tero Jamalainen
Västra Banan m.m. – Tomas Bäck, Hans Lindgren
Vätska banan m.m. – Olle Alm
Ljudanläggning – Patrik Strömdahl Ton & Vision
Vätska och utdelning vid mål – Trosabygdens
Ok – Cykel Trosabygdens cyklister
Gympa uppvärmning - Friskis & Svettis Trosa
med Hoppis & Skuttis
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Välkommen till
Friskis & Svettis, Trosa!
Friskis & Svettis är en idrottsförening med
ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Här finns
inget målsnöre att spränga, inget nät att sätta
bollen i och ingen motståndare att knäcka.
Här är målet ditt välbefinnande.
Friskis & Svettis Trosa erbjuder dig varierad träning, inomhus och utomhus. Jympa
och spincykling av olika slag och på olika
nivåer.
När du vill. Om du vill. Och med mottot: Att
ha kul på träningen, för då vill man ju
komma tillbaka, igen och igen!
Hos oss tränar du i din egen takt, lugnt, hårt,

intensivt eller lagom!
Du får ut av din träning det du satsar.
Hur ledarna ser ut..?
Du känner säkert igen oss, om inte – kolla
flaket på Stadsloppet, eller varför inte kaninen och björnen..? eller gå in på vår hemsida
www.friskissvettis.se/trosa
Välkommen till oss!

Varje år pryds Stadsloppsplaketten
med något motiv från trakten
1987 Trosa Stadsvapen
1988 Trosa Stadshotell
1989 Trosa Rådhus
1990 Smörbyttan
1991 Trosa Kyrka
1992 Skärborgarskulpturen
1993 Trosaskalden Vitalis
1994 Trosa Tryckeri
1995 Stensunds Folkhögskola
1996 Turistsymbolen Abborren
1997 Trosa Kvarn
1998 Julaftons Fyr
1999 Garvaregården

2000 Mamsell Trosa
2001 Trosa Kommunhus
2002 Tureholms slott
2003 Bomans Hotell
2004 Ågården
2005 Rönnebo
2006 Trosa Stadsvapen
2007 Hamngården Åke Bergdahl Fastigheter AB
2008 SEB Trosa
2009 Trosa kvarn - Trosas nya kulturhus
2010 Brogården
2011 ICA Trossen
2012 ÖSP

Årets
medaljsponsor

Årets
Kranskulla

ÖSP är årets medaljsponsor

Årets Kranskulla heter Ronja Gustafsson och
tillhör föreningen Telge United där hon ägnar
mycket tid åt sin favoritsport fotboll. Tidigare spelade hon i Trosa IF. Hon är 16 år och har
nyligen gått ut klass 9 i Tomtaklintskolan.
Varför hon blev vald har hon inte något större
aning om men hon gissar att det har att göra
med att hon är sportig. Och hon är jätteglad
för utnämningen.

Östra SörmlandsPosten har under många år
varit engagerat i förberedelserna inför Trosa
Stadslopp med produktion av olika trycksaker och material till evenemanget.
- Det är ett fantastiskt event som rättmätigt
har fått mycket uppskattning i löparkretsar i
Sverige, säger ÖSP:s Ralph Hammarström.
För tidningen med devisen ”den positiva lokaltidningen” är givetvis ett evenemang av
Trosa Stadslopps karaktär lite speciellt.
- Vi uppskattar alla ansträngningar att bidra
med något speciellt för Trosa och för
Trosaborna, säger Ralph.
- Därför kändes det också naturligt att i år ta
steget fullt ut och vara medaljsponsor.

Klädsel under den stora kvällen har hon funderat lite på och kanske blir det klänning av
något slag men en sak är hon säker på – det
blir inget högklackat på fötterna, det blir
gymnastikskor. Ett klokt val och Ronja hoppas kunna hinna ifatt vinnaren med den vackra kransen.
ÖSP önskar henne lycka till!

8

Trosa Stadslopp

Juni 2012

Stadsloppet engagerar många
Det är Trosabygdens Orienteringsklubb
som är den ansvariga föreningen bakom loppet.
Bland medlemmarna rekryteras därför de flesta
funktionärerna.
Men det finns också en del Trosabor utanför
föreningen som drivs av andra skäl och
som gärna bidrar till att göra Trosa Stadslopp
till det succéarrangemang tävlingen utveck- lats
till.
Fortfarande det bästa loppet?
Fredagen efter midsommar börjar den verkliga
sommaren i Trosa. Så har det varit sedan 1987
och medlemmarna i Trosabygdens OK tänker
inte göra någon besviken
genom att ändra på denna tradition.
Det är då Trosa Stadslopp genomförs och i år
infaller högtidsdagen den 29 juni.
Förberedelserna har som vanligt pågått se- dan
målgång förra året. På sedvanligt sätt hoppas
man kunna bjuda på ett toppenarrangemang.
Trosa Stadslopp har hunnit bli en institution för
såväl de många löpare som lagt upp årets träning
inför loppet men också för den stora publik som
brukar söka sig till Trosas centrala delar under
kvällen. Själva loppet är ju mycket sevärt, med
na från studentföreningen i de motionslopp
elitlöpare bland dem främsta och löpglada
som arrangeras i Mellansverige.
kompisar att heja på längre ner i startfältet.
Stadsloppet vore inte möjligt att genomföra
utan en stor och hängiven funktionärsstab.
Arrangemanget sysselsätter en mindre grupp
under en stor del av året, sedan växer arrangörsstyrkan ju närmare loppet
kommer. Kulmen sker naturligtvis under tävlingskvällen när ungefär 200 personer är engagerade.

Tr o s a s Ta d s l o p p o p p e T ig en !

b ä s Tal

För sjunde gången på tolv år har Trosa Stadslopp krönts till det bästa loppet. Frågan är om
Världens Ände, borde döpas om till Världens
Topplopp?
Ja, så skriver FK Studenterna i Stockholm, en
av Sveriges största löparklubbar, på sin hemsida och i sin motivering när Trosa Stadslopp
2011 utses som bästa loppet!
FK Studenterna utser sedan 1999 ”Bästa loppet”. Ett drygt 10-tal kriterier bedömer löpar-

Och för Trosa Stadslopps del gäller det att
konkurera med tävlingar som bl. a Stockholm
Maraton, Stockholm halv Maraton, Lidingöloppet och Tjejmilen.
Sju (7) gånger har således Trosa Stadslopp utnämnts till Bästa Loppet av studenterna. Och
i fjol var röstsiffran en av de allra högsta. Den
högsta siffran har också Trosa Stadslopp, och
den är från 2007 och tävlingen fick då betyget 4,8 poäng av studenterna. I fjol blev betyget 4,74.
Sju gånger har således Trosa Stadslopp varit
högst upp på studenternas lista. Fyra gång- er
sedan 1999 har Stockholm Maraton vun- nit
och en gång (2004) utsågs Tjejmilen som
bästa loppet. Men alla åren har Trosa Stadslopp varit med bland de tre bästa.
I fjol genomfördes det 25:e Stadsloppet. Med
anledning av jubileet hade arrangerade Trosabygdens OK lagt in en hel del jubileumsaktiviteter. Det var t ex en sambaorkester som
underhöll före, under och efter tävlingen. Arrangörsklubben uppmanade boende utmed
banan att gå ut och spela musik för de tävlande, vilket hörsammades (!) och uppskattades
av deltagarna. Best in show (vackraste täv-

lingsdräkt) utsågs. Nära nog alla jubileumsaktiviteter återkommer i årets tävling den 29
juni.

10) Premiärmilen 3,69

Drygt 2 200 deltagare kan inte ha fel! Ja, så
säger Stadsloppets arrangörer i sin reklam inför årets tävling. 2 200 var nämligen antalet
anmälda i fjolårets tävling. Och arrangörsklubben (Trosabygdens OK) räknar med att
höja den siffran med några hundratal i år. Och
att åter bli ”Bästa loppet”.

13) Bore Cup Bälinge 2,70

– Ja, vår ambition är att bli bästa loppet även
i år. Förberedelserna för detta är sedan en lång
tid tillbaka i full gång. Ja, egentligen startade
förberedelserna för året Stadslopp redan när
förra årets tävling avslutades, förklarar tävlingsledare Pelle Bång.

2002 Trosa Stadslopp 4.75

2011 års betygsättning
1) Trosa Stadslopp 4,74
2) ASICS Stockholm Marathon 4,63
3) DN Stockholm Halvmarathon 4,44
4) Tjejmilen 4,17
5) Hässelbyloppet 4,11
6) Tolvanloppet 4,00
6) Telge Stadslopp 4,00
6) Lidingöloppet 4,00
9) Midnattsloppet 3,92

11) Terräng-DM 3,50
12) Gävle Halvmarathon 3,42

Vinnarna i samtliga omröstningar
1999 Stockholm Marathon 4.48
2000 Ingen omröstning
2001 Trosa Stadslopp 4.44
2003 Trosa Stadslopp 4.77
2004 Tjejmilen 4.60
2005 Stockholm Marathon 4.60
2006 Trosa Stadslopp 4.60
2007 Trosa Stadslopp 4.82
2008 Stockholm Marathon 4.67
2009 Stockholm Marathon 4.80
2010 Trosa Stadslopp 4.69
2011 Trosa Stadslopp 4,74
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Susanne har sprungit
hit från Portugal!
2004 blev Susanne Johansson
svensk mästare i maraton. Idag
tävlar hon mer sparsamt, men
har just avslutat ett bokprojekt
om sitt verkliga långlopp – 3.790
kilometer på 71 dagar från Portugal förra sommaren!

Boken, som hon skrivit ihop med sin medlöpare Rune Larsson, har i skrivande stund
precis gått i press. Den heter ”Löparäventyret
– på småvägar genom Europa” och kommer
att delas ut till samtliga klassegrare i Stadsloppet.
- Det blir verkligen direkt ur pressarna!
skrattar Susanne.
Susanne fick faktiskt starten i loppet i 50-årspresent av vännen Uno Steiner.
- Och det kan man ju inte tacka nej till, säger hon.
Det är första gången hon deltar i Trosa Stadslopp, men uppvuxen i Nynäshamn känner
hon förstås till Trosa och ser fram emot att
komma hit.
- Dessutom blir det en uppladdning för jubileums-maran, förklarar hon.
I år är det ju 100 år sedan OS i Stockholm,
vilket bland annat ska uppmärksammas med
en maraton.
Förutom Susanne kommer också Ewy Palm,
som sedan några år enbart deltar i Trosa
Stadslopp som prisutdelare.

Susanne Johansson och Rune Larsson sprang
förra sommaren från Portugal till Sverige, en
bedrift som nu resulterat i en bok som klassegrarna i Trosa Stadslopp får direkt ur pressarna.

nukandubeställ a

nYaVOlVO
V40

Orderböckerna är öppna. Kom in till oss så tittar vi på
hur du vill ha din nya Volvo V40 . Besök oss i bilhallen
eller bygg själv på volvocars.se/ ByggDinVolvo

Butiken med allt för din skönhet
dam & herrprodukter • makeup • kroppsvård
accessoarer • smycken mm.
nYaVOlVOV40.It’sYOu.
Förbrukning l/ 100 km bl. körning: 3,6–5,5 (D2 man-T4 man). CO2 g/ km: 94-136 (D2 man-D4 aut).

NYKÖPING: Gumsbackevägen 4. T:
0155-752 29
Mån–fre 9–18

www.skobes.se
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Våra 4 huvudsponsorer:
Välkommen till ICATrossens

NJUTNINGSCIRKEL!
Kött och chark
av högsta kvalitet
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Frukt och
grönt
från jordens
alla hörn

Nygräddat
bröd
hela tiden

Deli och
festmat
exklusivt,vardagligt,
färdiglagat

Tel 0156-348 50

Välkommen till en lustfylld butik!
Uno & Bibbi Steiner. Handlare

Öppet alla dagar
8.00-21.00 Julafton
8.00-14.00
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After Beach

på Stadshotellet i sommar!
Vinterns fredagssuccé fortsätter i sommar!
Start efter midsommar, tis- och fredagar, kl. 16 - 17. Vi
erbjuder 3 hg räkor, bröd och två röror eller delikatessplanka med härliga skinkor, korvar och annat
gott från charken samt tillbehör för 115 kr.
Sommarpriser på öl, vin och alkoholfritt alternativ.
Svenskägda Camf il Farr tillverkar och säljer luftfilter, som svarar
m ot mycket höga krav på livslängd och prestanda. Camf il Farr är
världens ledande leverantör av filter till läkem edelsindustrin, elektronik industr in och till allmänna ventilationsanläggningar.

Välkommen!

Camf il Farr koncernen m ed huvudkontor i Trosa, är representerat
m ed dotterbolag och agenter över hela världen.
Cam fil Farr koncernen i sin helhet om sätter 3 m iljarder kronor om
året och har ca 2700 anställd a, varav 350 i Trosa.

Trosa 0156-536 00 www.camfilfar r.com

www.trosastadshotell.se 0156-170 70

Huvudsponsorer:

Sponsorer Samarbetspartners

NOTOM DÄCK

